Jadwiżański Klub Sportowy
przy Parafii Św. Jadwigi Królowej w Poznaniu

obóz sportowo-rekreacyjny dla dzieci
Goleniów, 12-19 sierpnia 2017
Szanowni Państwo,
Organizujemy obóz sportowo-rekreacyjny adresowany dla dzieci sekcji zarówno piłki nożnej
jak i tenisa stołowego. Obóz odbędzie się w dniach 12-19.08 br w Goleniowie. Część zajęć
będzie się odbywać wspólnie, część z podziałem na piłkę nożną i tenis stołowy. Koszt obozu
wraz z dojazdem z Poznania wynosi 500 zł (jeżeli będą chętne dzieci spoza klubu, opłata dla
nich wyniesie 700 zł). Poniżej informacje o miejscu obozu, wyżywieniu i przewidywanych
atrakcjach.
1) Nocleg: obiekt Rekreacyjno-Sportowy „Fala” w Zespole Szkół nr 1 w Goleniowie:
www.fala-goleniow.pl
2) Wyżywienie: lokal w tym samym budynku świadczący usługi gastronomiczne dla grup
przebywających w ośrodku Fala www.karczmagoleniow.pl
3) Transport: PKP, to dziś już bardzo wygodny sposób podróżowania
4) Baza treningowa:
a) Obiekt Rekreacyjno-Sportowy „Fala” w ZS nr 1 w Goleniowie:
• pływalnia Fala, na której można spędzić czas w aktywny sposób jak i zrelaksować
się w saunach
• hala widowiskowo-sportowa, która służy jako miejsce sportowej rywalizacji w
różnych dyscyplinach sportowych niezależnie od pory roku
• zewnętrzne boisko wielofunkcyjne
• salka ze stołami do tenisa stołowego
b) OSIR Goleniów: www.osir.goleniow.pl
• pełnowymiarowe boisko o sztucznej nawierzchni
• pełnowymiarowe boisko o naturalnej nawierzchni
• hala sportowa
• ośrodek sportów wodnych w Lubczynie
5) Dodatkowe Atrakcje:
a) wyjazd do Międzyzdrojów: Park Narodowy, zagroda żubrów, plaża
b) Lubczyna: kąpiel na strzeżonej plaży, rejs żaglówką po Zatoce Szczecińskiej
c) wyjazd do Szczecina: bunkry przeciwatomowe, wieża widokowa w katedrze, Msza w
Sanktuarium NSPJ - prowadzonego przez księży Chrystusowców
6) Codzienna Eucharystia, obecność księdza na całym obozie
Zgłoszenia uczestnictwa dziecka w obozie prosimy kierować mailem na adres
pilka.nozna@jadwizanski.pl lub tenis.stolowy@jadwizanski.pl, w miarę możliwości do końca
tygodnia, tj. do 25.06 br. Wpłaty na konto klubu do końca czerwca br.
kontakt tel.: 605 495 125 (piłka – Radek Jaskóła), 602 758 170 (tenis stołowy – Andrzej Braszak)

